Geluidjes uit de groepen 1 en 2
In de groepen 1/2 A en 1/2 B zijn we
alweer aardig aan elkaar gewend en
werken wij op dit moment over het thema “Vormen en Kleuren”.
Vanaf maandag 12 september starten
wij alvast met het thema van de Kinderboekenweek “Voor altijd jong”
waarin de opa’s en oma’s centraal
staan. De groepen 3 t/m 8 sluiten in de week van
5 oktober ook bij dit thema aan. Vrijdag 9 september willen wij in de ochtend de hoek op de gang
met ouders inrichten. Alle hulp is altijd van harte
welkom! Wanneer u wilt meehelpen kunt u dit
doorgeven aan de leerkracht.
Wie helpt ons voor de themahoek aan spulletjes
uit “de oude doos”? We denken aan een oude
thee / koffiepot, schommelstoel of oude stoel, rollator, wandelstok, schoenen, pruiken, hoedjes,
kleren, oude kist, poëziealbum, bijzettafeltjes, voetenbankje, telefoon, stoof, kleden, biljarttafel, domino, kaarten etc. om de themahoek op de gang
mee in te richten?

Vrijdag 9 september heeft juffrouw Yvette v.d.
Bergh verlof. Zij wordt dan vervangen door juffrouw Marjan Streefkerk.

Data om

>> Peuternieuws <<
Maandagmiddag 5 september om 13.30 uur begint de eerste ouderbijeenkomst. Het is één keer
in de maand en Marian v.d. Pauw wil graag alle
ouders van de speelzaal begroeten. Zij vertelt u o.a. het
programma van het komende schooljaar.
Veel plezier.
Op het infobord op de gang kunt u iedere week
lezen, wat we doen. Het thema is: Ik en mijn familie.
In de vakantie heeft Ghina een baby broertje gekregen: Zeen. En Fenna een baby zusje: Femke.
Akram is 5 september jarig en wordt dan 3 jaar.

Af- en aanmelden voor de overblijf
Nieuws uit de ouderkamer
Donderdag 15 september wordt er
voor alle ouders een feest gehouden in de ouderkamer. Dit naar aanleiding van het Offerfeest.

Af- en aanmeldingen kunt u dagelijks tot 11.00
uur doorgeven: per telefoon 06-272 505 09 of
mail erasmus@kinderopvangmaassluis.nl
Tot 8.45 uur kunt u het ook doorgeven bij de
BSO.

Verlof

Onze jarigen

Woensdag 7 september heeft juffrouw Carla v. Os verlof. Zij wordt
vervangen door juffrouw Mylène
Starre.
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Kinderen vrij
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In verband met de studie- en verlofregeling van de leerkrachten
zijn alle kinderen maandag 5
september vrij. Die dag is er
dus geen school.

Gymles groep 5 en 8
Huijgensstraat 53
3131 WK Vlaardingen
010 - 4344940
06 - 48119034
mbouhuizen@gmail.com

De groepen 5 en 8 krijgen op vrijdagmiddag gymles. Voor groep 5
is dat meteen om 13.30 uur, we
vertrekken dan om 13:15 uur
vanaf school.
Groep 8 heeft gymles tot 15.30
uur. De kinderen zijn dan iets later terug op school.

Huijgensstraat 64
Tel . 434 99 68

Dramalessen
Tot en met eind oktober krijgen
de leerlingen van groep 4 dramales vanuit het cultuuronderwijsprogramma van gemeente
Vlaardingen. De kinderen ontdekken en ontwikkelen tijdens
deze lessen hun eigen talent.
Als afsluiter zal er een voorstelling voor de ouders plaatsvinden. Hier krijgt u nog informatie
over.

